
2. neděle velikonoční   8. 4. 2018
OHLÁŠKY 

 Ve čtvrtek proběhlo mimořádné setkání pastorační a ekonomické rady a zástupců
centra pro mládež, při níž byl prezentován možný směr zpracování studie adaptace
Nazareta s ohledem na nové programy. Studie bude dále rozpracována. 

 Tento víkend je v Nazaretě 5. víkend LIFTu, kterého se účastní přes 50 lidí. Prosíme o
vzájemnou modlitbu účastníků LIFTu a farníků. 

 Děkujeme sboru Libuše za doprovod při mši sv. v 9:30. 
 Tuto neděli bude setkání biřmovanců v 17:00 v Nazaretě. 
 Tento týden bude program ve farnost obvyklý. 

◦ Náboženství v pondělí a úterý, setkání neofytů v úterý. 
◦ Katechismus v pondělí a adorace po mši sv. ve čtvrtek. 

 Ve středu slaví svůj svátek P. Stanislav, přejeme mu při této příležitosti vše nejlepší a
hojnost Božího požehnání. Pamatujme na něj v modlitbě. 

 Ve středu v 19:30 zveme v rámci přednášek pro snoubence na přednášku Manželská
láska a sexualita, přednášejícími budou manželé Jiří a Irena Mácovi. 

 Příští neděli bude slavit mši svatou v 9:30 pan kardinál Dominik Duka při příležitosti
zakončení 3. ročníku Animátorského kurzu. Srdečně zveme. 

 Příští neděli bude setkání farnosti v Hrnčířích v Baráčnické rychtě v 17:00. 
 Předem avizujeme, že v neděli 22. 4. se uskuteční farní oběd ve 12:30. Srdečně jste

zváni. Kvůli organizaci se prosím přihlašujte u P. Vojtěcha; jde o to, abychom rámcově
věděli, pro kolik lidí uvařit. 

 Od 28. odpoledne do 29. 4. dopoledne proběhne pro děti z farnosti akce, nazvaná
Noc v Nazaretě,  kterou připravují  P.  Vojtěch a katecheté farnosti. Srdečně zveme
všechny děti od 3. do 9. třídy k účasti. Více na plakátcích a přihlašování u P. Vojtěcha.

 Sbírka minulé neděle činila v Kunraticích 8.131 Kč. Děkujeme. 
 Příští neděli bude mimořádná účelová sbírka na pomoc obyvatelům zemí Středního

a Blízkého východu, kteří po návratu začínají znovu budovat své domovy. Biskupové
vydali při této příležitosti výzvu, kterou najdete na webu. 

 Přečíst si také můžete pastýřský list vydaný k translaci kardinála Berana. 
 Jsou k dispozici farní zprávy na měsíc duben. 
 Po mši sv. v 9:30 jste zváni na farní kávu do Nazareta. 

KALENDÁŘ 
 Neděle 8. 4. – 2. neděle velikonoční / in albis / Božího milosrdenství 
 Pondělí 9. 4. – Slavnost Zvěstování Páně 
 Středa 11. 4. – Památka sv. Stanislava, biskupa a mučedníka 
 Pátek 13. 4. – Nezávazná památka sv. Martina I., papeže 
 Neděle 15. 4. – 3. neděle velikonoční 


